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750 lat Naszego Miasta
Jak zapewne doskonale Państwo wiecie hucznie obchodzimy w tym roku 750
lecie istnienia naszego miasta. W ciągu
całego roku zaplanowano dziesiątki zróżnicowanych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, konkursów, warsztatów, prelekcji, rekonstrukcji historycznych.
Zrodziło się kilka inicjatyw społecznych, dla
uczczenia Lublińca, związanych z nim postaci, przełomowych wydarzeń i osiągnięć.
Już wkrótce w dniach 3-12 czerwca
odbędą się główne obchody Jubileuszu. Na
środkowych stronach tego wydania „Nowin
Lublinieckich” znajdą Państwo szczegółowy program obchodów.
W bieżącym numerze nie brakuje również informacji o wszystkich wydarzeniach,
które będą miały miejsce w najbliższych
tygodniach oraz o inicjatywie społecznej
upamiętnienia założyciela miasta księcia
Władysława Opolskiego.
W oczekiwaniu na czerwiec, już w rozpoczynający się weekend serdecznie zapraszamy Państwa na dwa ciekawe wydarzenia. Dzisiaj wieczorem nauczyciele
i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu przygotowali wyjątkowy Wieczór z muzyką.
Szczegółowy program znajdą Państwo na
poniższym plakacie.
Natomiast jutro po raz 10. odbędzie
się Rodzinny Festyn „U Oblat”, w tym roku
gwiazdą będzie Arka Noego. W tym roku
festyn odbywać się będzie na terenie targo-

wiska przymysłowego. Jednak niezmiennie
występom scenicznym towarzyszyć będą
liczne atrakcje i animacje dla dzieci i całych
rodzin. Nie zabraknie punktów gastronomicznych i stoisk z rękodziełem, m.in. pięknych prac wykonanych przez mieszkające
w Lublińcu Ukrainki. Imprezamia towarzyszącymi będą Festiwal NAuki Zespołu
Szkół im. Św. Edyty Stein oraz Powiarowr
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
By uczcić Jubileusz Naszego Miasta
w przestrzeni publicznej pojawiło się trochę nowych elementów, są to m.in. ekspozytory z okolicznościowymi wystawami
oraz pełnym programem tegorocznych
wydarzeń. W centrum miasta pojawiły się
również flagi polskie, unijne i lublinieckie.
W ten symboliczny sposób podkreślono

Komitet społeczny planuje w sąsiedztwie Lubiteki ulokować
obelisk upamiętniający księcia Władysława Opolskiego

W centrum miasta pojawiły się flagi polskie, unijne i lublinieckie.

zarówno polskość Lublińca w związku z obchodami Święta Konstytucji i Dnia Flagi,
jak i tożsamość Naszego Miasta, a także
rocznicę przystąpienia naszej Ojczyzny
do Unii Europejskiej , dzięki któremu m.in.
dzięki pozyskanym środkom możliwe było
przeprowadzenie w Lublińcu wielu inwestycji i projektów społeczno-kulturalnych.

Kolejny numer Nowin Lublinieckich ukaże się 24 czerwca 2022

Żaneta Białek
Foto Monika Breguła

R aport
o mieście

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z nadchodzącymi głównymi
uroczystościami związanymi z Jubileuszem
750 – lecia Naszego Miasta, które odbędą
się dniach od 3 – 12 czerwca br., apeluję
o szczególne zadbanie w tym czasie o Państwa posesje, a także o tereny przed posesjami.
W tych dniach Nasze Miasto odwiedzą
liczni goście, dlatego też jest to również
wielka okazja do promocji Lublińca.
Porządek i czystość w naszym otocze-

„Wiwat Maj!...”

Raport o Stanie Miasta Lublińca za rok
2021 r. został już przekazany Radzie Miejskiej. Na jego podstawie Rada podejmie
decyzję o udzieleniu burmistrzowi wotum
zaufania.
Raport został przygotowany w oparciu o szczegółową analizę najważniejszych
obszarów — priorytetów, dzięki, którym możliwy jest rozwój naszego miasta.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Raport o Stanie Miasta dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej.
UM Lubliniec

Jazzowy 1 Maja

3 maja w naszym mieście odbyły się
uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie na cmentarzu wojskowym delegacje
instytucji, placówek edukacyjnych i organizacji składały wieńce pod pomnikiem poległych.
Następnie odbyła się uroczysta Masza
Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki.
Dzień wcześniej przedstawiciele władz
miejskich w 101. ROCZNICĘ WYBUCHU
III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem na placu Pawła Golasia.
ŻB
Foto Monika Breguła

niu służy nie tylko estetyce, ale również
dobremu samopoczuciu. Dlatego też zwracam się z prośbą o zadbanie w miarę możliwości o własne posesje oraz zieleń wokół
nich i tereny przyległe, aby nasi goście mogli podziwiać piękno Lublińca, a także miło
wspominać pobyt w Naszym Mieście.

Z poważaniem,
Edward Maniura
Burmistrz Miasta Lublińca

na rynku

Zapraszamy na rynek miejski oraz na
mały rynek, na którym czekają na Was
wystawy pt. „Rynek Miejski w Lublińcu na
przełomie XIX i XX wieku” oraz wystawa
„Mały Rynek”.
Wystawy przygotowaliśmy z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca, a powstały dzięki współpracy z lublińczaninem
Marianem Berbeszem, któremu bardzo
dziękujemy.

UM Lubliniec
Foto Monika Breguła
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Wieczorem 1 maja Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. zorganizowała koncert. Na
zlokalizowanej na lublinieckim rynku krzywej scenie odbył się koncert Elektro Fusion
& Jazz w wykonaniu zespołu „Popek Band
& Friends” w składzie: Kacper Popek (drums), Wojciech Stanisz (bass), Michał Rorat
(piano), Sebastian Janik (sax), Jarosław Prowda (sax) oraz Tomasz Onysek (trumper).
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140 lat OSP
7 maja był najważniejszym dniem w tym
roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, która obchodziła 140-lecie powstania jednostki.
Obchody rozpoczęły się uroczystą
Mszą Św. w kościele pw. Św. Stanisława
Kostki koncelebrowaną przez o. Tomasza
Maniurę OMI oraz księdza por. Arnolda
Zimnickiego – kapelana 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach Kolejnym
elementem był przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Konopisk, pocztów
sztandarowych i delegacji ulicami miasta na
Rynek Miejski, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.
Po przywitaniu gości przez Prezesa
OSP Lubliniec dh Krzysztofa Olczyka, nastąpiło złożenie złożeniu meldunku o rozpoczęciu uroczystości przez Naczelnika
OSP Lubliniec dh Mateusza Kmieć wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Katowicach druhowi

Janowi Ozdze, odegraniu hymnu państwowego oraz po odczytaniu rysu historycznego, przystąpiono do aktu nadania sztandaru dla OSP Lubliniec. Komitet Fundatorów
Sztandaru tworzyli: Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, Poseł Ziemi Lublinieckiej
Andrzej Gawron, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec Zbigniew Znojek, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula i Prezes
OSP Lubliniec Krzysztof Olczyk. Sztandar
został również udekorowany odznaczeniami przyznanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego, Polski Czerwony Krzyż oraz
Ligę Obrony Kraju.

Wernisaż

Lubek powrócił

Po oficjalnej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, odznaczeń i podziękowań w Auli Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści oraz koncert orkiestry z Konopisk.
Ostatnimi elementami było otwarcie
Sali Tradycji w siedzibie OSP Lubliniec oraz
Piknik Strażacki dla mieszkańców naszego
miasta, na którym czekało mnóstwo atrakcji i pokazów.
Dziękujemy wszystkich gościom oraz
mieszkańcom za udział we wspólnym
świętowaniu.
Zdjęcia: #JędrzejBochenekFotografia

Czas na rozmowę

W ramach współpracy z Miejskim
12 maja w Lubitece odbyło się otwarcie
wystawy rzeźb Stanisława Henryka Kowalczyka - przewodniczącego Lublinieckiej
Rady Kultury i inicjatora Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich.
Część ekspozycji zostanie zaprezentowana w innych polskich miastach, a jedna z instalacji już wkrótce trafi do galerii
w Niemczech i Francji. Zachęcamy do odwiedzenia Lubiteki i obejrzenia prac lublinieckiego artysty.Organizatorem wystawy
było Stowarzyszenie Złote Lata.

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Lubliniecką Radą Kobiet zainicjowano spotkania
dla przybyłych do Lublińca obywateli Ukrainy.
To miejsce rozmów i wymiany doświadczeń oraz wielu cennych porad. Niezastąpionym moderatorem tych intrgracyjnych
Odnowiona, duża „maskotka” w postaci

spotkań jest Katia - ukraińska psycholożka

kolorowego i wysokiego na ponad dwa me-

pochodząca z Charkowa, która od 15 lat

try ślimaka 10 maja została ponownie po-

mieszka w Polsce.

stawiona na bulwarze Europejskim i od razu

Dotychczasowe spotkania odbyły się

wzbudziła duże zainteresowanie spacero-

w sali wielofunkcyjnej Muzeum pro Memo-

wiczów, szczególnie tych najmłodszych.

ria Edith Stein 5 i 18 maja.

Rzeźba wykonana jest z bezpiecznych

Kolejne spotkanie odbędzie się w naj-

odpadów. Waży ponad 300 kg i ustawio-

bliższy czwartek 2 czerwca o godz. 17.00

na została w zasięgu kamery monitoringu

w Muzeum pro Memoria Edith Stein.

miejskiego, by uchronić ją przed ponownym
zdewastowaniem.

świadczeń!
Foto Monika Breguła
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Zapraszamy do rozmowy i wymiany do-

Nowiny Lublinieckie

UM Lubliniec

3

Przedszkolaki o Lublińcu

19 maja w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu odbyło się
podsumowanie dwóch konkursów dla
przedszkolaków i ich rodzin. Konkursy zorganizowano z okazji obchodów 750-lecia
Lublińca.
W konkursie fotograficznym „Lubliniec
w obiektywie Przedszkolaka” przyznano
następujące nagrody:
1 miejsce dla Wojciecha Nikolczuk
z mamą,
2 miejsce dla Alicji Niejadlik z mamą,
3 miejsce dla Jacka Kaziaka z rodzicami.
W tym dniu przeprowadzony został
quiz familijny ,,Znam swoje miasto”, w którym zmierzyli się reprezentanci przedszkoli. W tym konkursie nie było przegranych,

ani zwycięzców, każdy uczestnik otrzymał
nagrodę i dyplom. Przedszkola reprezentowali:
Przedszkole Miejskie nr 1 – Szymon
z mamą Alicją
Przedszkole Miejskie nr 2 – Maja z tatą
Pawłem
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3
– Agata z mamą Patrycją
Przedszkole Miejskie nr 4 – Antoni
z tatą Sebastianem
Przedszkole Miejskie nr 6 – Weronika
z mamą Sandrą
Przedszkole Miejskie nr 7 – Miłosz
z tatą Pawłem
Przedszkole Miejskie nr 8 – Filip z mamą
Klaudią

KONKURS TALENTÓW
27 kwietnia w Lubitece odbył się konkurs „Lubliniecki Mini Talent Show" dla
Przedszkolaków z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca.
Przedszkole to właśnie początek kreowania dziecięcych talentów. To pierwszy
bardzo ważny etap edukacji dzieci, który
przede wszystkim rozbudza zainteresowania i kształtuje osobowość artystyczną
przedszkolaków. Organizatorami i pomysłodawcami pokazu młodych talentów było
Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole
Miejskie Nr 2 oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy. Celem
konkursu było prezentowanie uzdolnień
dzieci, wyszukiwanie, promowanie i rozwijanie talentów, ale przede wszystkim czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Zgłosiło
się 10 przedszkoli reprezentowanych przez

4

17 uczestników. W sali wielofunkcyjnej Lubliteki, która zamieniła się w salę estradową z wyjątkowymi dekoracjami mali artyści
czuli się tak, jakby występowali na prawdziwej scenie. Uczestnicy lublinieckich przedszkoli przedstawili swoje talenty: muzyczne, taneczne i recytatorskie. Były momenty
radości, wzruszenia oraz podziwu. Zachwytów i gromkich braw ze strony widowni nie
było końca. Wszystkie dzieci wykonały
swoje występy na najwyższym poziomie
i tak pięknie, że jury w składzie Agnieszka
Raj-Kubat, która pełniła funkcję przewodniczącej, Agata Woźniak-Rybka, Czesława
Włuka oraz Joanna Brzezina miało wielki
problem z podjęciem decyzji o przyznaniu
poszczególnych miejsc i wyróżnień. Komisja konkursowa po trudnej debacie wyłoniła laureatów:
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Przedszkole Zespołu Szkół im. Edyty
Stein – Konrad z mamą Anną
Wyspa Szkrabów – Jakub z mamą
Joanną
Bajkolandia – Oliwia z mamą Marzeną
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!
Foto Ola Szczygieł

I miejsce:
Tymoteusz
Hucz,
Przedszkole
Miejskie nr 1
II miejsce:
Igor Onysek, Przedszkole Miejskie nr 2
Lena Kaniut i Konrad Szymiczek, Przedszkole Miejskie nr 7
Liliana Pluta i Jacek Kaziuk, Zespół
Szkół im. Św. Edyty Stein
III miejsce:
Zofia Kalista i Paulina Huć, Przedszkole
Miejskie nr 4
Liliana Psiuk i Milena Słoniewska –
Duda, Przedszkole Miejskie nr 6
Marcelina Owczarek i Liliana Osmólska,
Prywatne Przedszkole „Stumilowy Las”
Wyróżnienie:
Maria Bazan i Antoni Krych, Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa
Szkrabów”
Hanna Słota, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3
Hanna Andrasiak i Aleksander Kozak,
Przedszkole Miejskie nr 8
A wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie wydarzenia dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 1 pod opieką
Zygmunt Tofilski (pseudonim artystyczny
Zigi Brown) zaśpiewały piosenkę o Lublińcu, którą artysta skomponował z okazji
obchodów 750-lecia Miasta. Utwór nosi
tytuł: „Lubliniec, kocham to Miasto".
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Lubi mi się tu...

29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4
wodbyła się uroczystość wręczenia nagród
w konkursie plastycznym “Lubi mi się tu
mieszkać” zorganizowanym z okazji 750-lecia Lublińca.
Głównym założeniem konkursu było
podkreślenie walorów naszego miasta
i okolicy. Wpłynęło 58 prac z różnych kategorii wiekowych. Wybór był bardzo trudny
ponieważ poziom artystyczny konkursu
okazał się bardzo wysoki. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miejski.
Wyłoniono następujących laureatów:
• w kategorii żłobki i przedszkola
I miejsce - Łucja Tracz - Przedszkole
Miejskie nr 4 “Stebluś”
II miejsce - Aleksandra Paruzel i Julia Pijewska - Przedszkole Miejskie nr 1
III miejsce - nie przyznano
wyróżnienia: Luiza Galuska - Przedszkole Miejskie nr 1
Kornelia Tracz - Przedszkole Miejskie
nr 4 “Stebluś”

• w kategorii klasy I - III
I miejsce - Maja Pisarek - Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce - Alicja Kobielska - Szkoła
Podstawowa nr 3
III miejsce - Krzysztof Kazek - Szkoła
Podstawowa nr 3
wyróżnienia: Agata Michałowska, Michalina Drynda - Szkoła Podstawowa nr
3 oraz Wiktora Klimczak - Szkoła Podstawowa nr 1
• w kategorii klasy IV - VIII
I miejsce - Przemysław Pielorz - Szkoła
Podstawowa nr 1
II miejsce - Ewelina Sośniak - Szkoła
Podstawowa nr 1
III miejsce - Magdalena Krysik - Szkoła
Podstawowa nr 3
wyróżnienia: Antoni Kwiatkowski, Paulina Haltof - Szkoła Podstawowa nr 3 oraz
Lena Pawlak - Szkoła Podstawowa nr 1
• w kategorii szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Emilia Wręczycka - Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
oraz Monika Bąk - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
II miejsce - Wiktoria Ochmann - Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
III miejsce - nie przyznano
wyróżnienia: nie przyznano
• w kategorii osób dorosłych przyznano tylko jedną nagrodę, którą otrzymała
MARTA BOREK z Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lubliniec jest sercem Śląska
20 i 21 maja 2022r. w lublinieckim Miejskim Domu Kultury odbyło się przedstawienie przygotowane przez przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego nr 7. Pełna sala zaproszonych gości oklaskiwała dzieci prezentujące po raz pierwszy na dużej scenie śląskie
tańce, wiersze i piosenki.
Tradycją przedszkola jest coroczne obchodzenie Dnia Małego Artysty w myśl motta: „Artysta tkwi w każdym dziecku, wystarczy go tylko rozbudzić”. Każdego roku ten
dzień obchodzony jest inaczej.
W 2022 r. nad spektaklem przygotowanym przez nauczycielki Agnieszkę Jarząbek
i Angelikę Pradelę pracowała cała społeczność przedszkola. Na scenie pojawiły się
wszystkie dzieci. Nad ich pięknymi ludowymi
strojami oraz występami artystycznymi pracowali wszyscy pracownicy, a także rodzice.
Włożony wysiłek zaowocował wielkim widowiskiem, którego tematem była kultura śląska
w naszym regionie.
Koncepcja przedstawienia i wynikający
z niej tytuł „Lubliniec sercem Śląska” zrodziły
się wiele miesięcy temu, gdy w Przedszkolu nr
7 rozważano, w jaki sposób uhonorować zbliżające się 750 urodziny naszego miasta.
– Jego tytuł – wyjaśniła dyrektor Jolanta
Doleżych – „Lubliniec sercem Śląska” wiąże się
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z potrzebą uświadamiania małych lublińczan,
jak silne więzi łączą nas ze Śląskiem. Poczucie
tożsamości kulturowej jest ważne dla człowieka, jak korzenie dla drzewa. Dlatego musimy się
troszczyć o to, żeby nie zanikała gwara, by słychać było piękne, śląskie piosenki, by każde lublinieckie dziecko wiedziało, skąd pochodzi i kim
jest. Poczucie przynależności to właśnie nasze
korzenie. Czerpiemy z niego dumę i godność,
które wypełniają serce każdego Ślązaka.
Na scenie wystąpiły dzieci od 3 do 7 lat:
Myszki, Żabki, Tygryski, Sówki, Liski oraz ich
nauczycielki i opiekunki, a spektakl poprowadziły Agnieszka Jarząbek i Renata Suski.
Dzieci zaprezentowały ludowe piosenki, liczne układy taneczne, budząc zachwyt widowni, na której gościli włodarze naszego miasta:
Burmistrz i Wiceburmistrz Lublińca, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni, dyrektor MDK i przedstawiciele lokalnych instytucji, m.in. dzieci z lublinieckich przedszkoli
z nauczycielami oraz podopieczni i opiekunowie Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora. W sobotnim przedstawieniu salę MDK
wypełnili natomiast tłumnie rodzice, rodzeństwo i dziadkowie małych artystów. Podczas
występów zachwyt wzbudzały zarówno
utalentowane przedszkolaki, jak i wspaniałe
aranżacje utworów, dekoracje i profesjonalna oprawa widowiska przygotowana według
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koncepcji autorek we współpracy z pracownikami MDK.
Burmistrz Lublińca Edward Maniura
serdecznie podziękował dzieciom, nauczycielkom i dyrekcji przedszkola, potwierdzając jednocześnie, że godanie po ślonsku jest
w naszym mieście zupełnie naturalne i powszechne również wśród władz.
– Za sprawą dzieci przenieśliśmy się na chwilę w świat tradycji, z ogromną przyjemnością
obejrzeliśmy to wszystko, co zachwycało lublińczan także w dawnych czasach. Piękny występ
uświadomił nam, że tradycja łączy pokolenia,
a to, co najbardziej wartościowe – tańce, pieśni,
ślonsko godka – jest trwałe i piękne, niezależnie
od tego, ile mamy lat – czy 3 (jak niektóre przedszkolaki), czy 750 – jak nasze miasto Lubliniec
– podsumowała przedstawienie dyrektor
Jolanta Doleżych, nawiązując do Jubileuszu
750-lecia Lublińca i akcentując rolę śląskiej
tradycji w kształtowaniu uczuć patriotycznych w serduszkach przedszkolaków.
Katarzyna Myrcik
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Program obchodów Jubileuszu
Miejsce wydarzenia

nie może Was zabraknąć

Czerwiec

świętujeMy

01.06.2022 r.

Wystawa fotografii "Jedyne takie Boże Ciało - okno na świat" udostępniona przez miasto Łowicz - Lubiteka

01.06.2022 r.

Powitanie
lublińczan urodzonych w roku jubileuszowym przez
Burmistrza Miasta Lublińca – spotkanie z maluchami i ich rodzicami organizator: Urząd Miejski w Lublińcu - Lubiteka

02.06.2022 r.

Wystawa prac konkursowych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz pozostałych prac – organizator:
szkoły podstawowe w Lublińcu - Lubiteka

02.06.2022 r.

„WIELKA SIŁA MAŁYCH STWORZEŃ – KRÓLESTWO PSZCZÓŁ”, warsztaty edukacyjne dla dzieci z rodzicami
oraz młodzieży, pszczelarka Urszula Mazurowska (obowiązują zapisy) – organizator: Lubiteka - Lubiteka

03.06.2022 r.

Turniej tenisowy z okazji 750-lecia Miasta Lublińca - zakończenie 5 czerwca 2022 r.; zgłoszenia udziału
przyjmowane do 2 czerwca, do godz. 18.00 - organizator: Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe - Korty tenisowe,
ul. Sportowa 11
Wernisaż wystawa „60 NA 100. SĄSIADKI. GŁOSEM KOBIET O POWSTANIACH ŚLĄSKICH I PLEBISCYCIE.
ŚLĄSKA HERSTRORIA W MEMACH MARTY FREJ” z oprowadzeniem kuratorskim i prelekcją dr Małgorzaty
Tkacz-Janik – organizator: Lubiteka - Lubiteka

środa
środa

godz. 10.00

czwartek

godz. 17.00

czwartek

godz. 17.00

piatek

07.06.2022 r.

godz. 17.00

wtorek

13 - 14.06.2022 r.
poniedziałek - wtorek

Wydarzenia towarzyszące wernisażowi wystawy z dnia 07.06.2022 r., organizator - Lubiteka:

godz. 15.00

"DROGA PANI SĄSIADKO" - spotkanie dla dzieci dr Małgorzaty Tkacz-Janik; warsztaty kolorowania odbitek
grafik Marty Frej, gry zespołowe, minikonkurs - Lubiteka

godz. 17.00

Spacer Herstoryczny dr Małgorzaty Tkacz-Janik - początek trasy - Lubiteka

15.06.2022 r.

Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie
Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

21.06.2022 r.

Warsztaty kreatywne „BUDUJEMY ZAMEK EKOLOGICZNIE” – prowadzone przez hobbystę makiet, ucznia
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - Dawida Jastrzębskiego - organizator: Lubiteka Lubiteka

24.06.2022 r.

Akcja krwiodawstwa: "Patriotyczny Lubliniec dla Krwiodawców", część I - 750-lecie Miasta Lublińca oraz
100. rocznica wkroczenia 74 GPP do Lublińca - organizator: Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty, Klub HDK "COMMANDO", służby mundurowe - Rynek Miejski

24.06.2022 r.

Festyn - "Dzień Baniek Mydlanych i Święto Kolorów" (15:00 - 17:30 - Dzień Baniek Mydlanych i Spotkanie
z Kicią Kocią; 17:30 - 19:00 - Święto Kolorów) - organizator: Paula Chyczewska -bulwar im. Franciszka
Grotowskiego

25.06.2022 r.

Pokaz akrobatyczno-taneczny z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca – organizator: FitArt Klub
Sportowy – bulwar im. Franciszka Grotowskiego

25.06.2022 r.

Powitanie lata w Lubitece, organizator - Lubiteka:
Międzypokoleniowe podchody „POSZUKIWANY BOHATER HISTORYCZNY” organizowane przy współpracy
Hufca ZHP Lubliniec
Spotkanie z planszówkami „GRA TOCZY SIĘ DALEJ” - rodzinne granie, prowadzenie GRZEGORZ DRYNDA
Wernisaż wystawy „HISTORIA LUBLIŃCA W WYDARZENIACH ZAPISANA” z wykładem historycznym
„ŁAPACZ SNÓW”- rodzinne warsztaty rękodzielnicze, prowadzenie Anna Florek
Warsztaty kodowania i programowania z Iwoną Ślezioną-Plawgo „ZAKODOWANY LUBLINIEC” dla dzieci
w wieku od 7 lat do 11 lat
Rodzinne warsztaty budowy DOMKÓW DLA PSZCZÓŁ z Urszulą Mazurowską połączone z wykładem
o owadach zapylających
Kreatywny kącik z kolorowankami, malowaniem twarzy oraz animacje

środa

godz. 17.00

wtorek

piątek

piątek

godz. 09.00 - 14.00

godz. 15.00 - 19.00

sobota godz. 10.00 - 14.00
sobota

godz. 12.00-17.00

25.06.2022 r.
sobota

godz. 12.00 - 14.00

26.06.2022 r.
niedziela

Nr 3/514

godz. 18.00

Mistrzostwa Polski Farmaceutów w biegu przełajowym
- organizator: WKB Meta Lubliniec - Oblacka Przystań
Wernisaż fotografii eksperymentalnej
autorstwa Czesławy Włuki
– organizator: Stowarzyszenie Złote Lata
- Muzeum Edyty Stein

Nowiny Lublinieckie

7

Główne obchody Jubileuszu
03.06.2022 r.
piątek

Stadion Miejski

03.06.2022 r. - 12.06.2022 r.

Miejsce wydarzenia
godz. 09.00

Jubileuszowa Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta
- organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

godz. 10.00

Jubileusz 45-lecia Klubu Seniora - organizator:
Klub Seniora, Stowarzyszenie Złote Lata, MDK
Występ zespołu folklorystycznego z Łowicza
Kulinarne spotkanie z Remigiuszem Rączką
Zespół "Za młodzi na sen"
Koncert Damiana Holeckiego

godz.
17.00 - 19.00

Turniej Oldboyów z okazji 750-lecia Miasta Lublińca pomiędzy drużynami reprezentacji Lublińca,
Górnika Zabrze oraz Reprezentacji Polskich Dziennikarzy Sportowych - organizator: Sporting Football
Academy Lubliniec

godz. 18.00

„Młodzi mieszkańcy dla Lublińca” – koncert w wykonaniu uczniów szkół podstawowych - organizator:
Szkoły Podstawowe w Lublińcu

godz. 19.00

Artystyczne występy drużyn w ramach Jubileuszowej Bitwy Szkół o Klucz do Bram Miasta, organizator:
Urząd Miejski w Lublińcu, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

godz. 21.00

Koncert Sorry Boys "Życie jest piękne, bo..." - organizator: Fundacja "Twoje TAK ma ZNACZENIE"

godz. 22.00

Dyskoteka - organizator: MDK

godz. 09.00

Turniej eliminacyjny klubów partnerskich - Akademii Górnika Zabrze oraz Miast Partnerskich Lublińca do
International Sporting Cup 2022 - organizator: Sporting Football Academy Lubliniec

godz. 10.00

Prezentacja organizacji pozarządowych

04.06.2022 r.
sobota

Stadion Miejski
Zdrowy Lubliniec
„Bo lubi mi się być FIT”

Promocja „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III
szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” organizator: Urząd Miejski w Lublińcu
Promocja Miejskiej Kampanii Społecznej „Pij kranówkę”, z udziałem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu
godz.
10.00 - 16.00

Miasteczko medyczne w ramach kampanii - „Twoje Tak ma znaczenie” (m. in. stanowiska medyczne,
słuchobus, osteobus, kardiobus, spirobus, krwiobus) - organizator: Fundacja "Twoje TAK ma ZNACZENIE"

godz. 11.00

Koncert Bernadety Kowalskiej - organizator: MDK

godz. 14.00

Koncert Mariusza Kalagi - organizator: MDK

godz. 16.00

Koncert zespołu Baboki - organizator: MDK

godz. 17.00

Wymiatacze - Miejski Turniej Sprawnościowy - organizator: MDK

godz. 09.00

Żywy napis „750” stworzony przez uczestników biegu - organizator: Wojskowy Klub Biegacza Meta

godz. 09.30

Bieg Jubileuszowy - organizator: Wojskowy Klub Biegacza Meta

godz.
10.00 - 14.00

Turniej Piłki Nożnej z okazji 750 - lecia Miasta Lublińca - w turnieju gościnnie wystąpią młodzi zawodnicy
Akademii BVB im. Łukasza Piszczka, kategorie wiekowe U9 i U11 (boisko trawiaste) - organizator: LKS
Sparta Lubliniec

05.06.2022 r.
niedziela

Festyn Rodzinny
na Stadionie Miejskim

8

godz. 11.00

Turniej piłkarski „Od przedszkola strzelam gola w 750 – letnim Lublińcu”
– organizator: Przedszkole Miejskie nr 8, Akademia Sportowa Lubliniec
(boisko ze sztuczną nawierzchnią)

godz. 17.00

Koncert Majki Jeżowskiej - organizator: MDK

Nowiny Lublinieckie

27 maja 2022

09.06.2022 r.
czwartek

Miejski Dom Kultury
w Lublińcu

godz. 14.00

Uroczysta inauguracja głównych obchodów z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca:
Powitanie gości przez Burmistrza Miasta Lublińca Edwarda Maniurę
Przemówienia gości
Wykład dra hab. Jakuba Szlachetki - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prezesa
Zarządu Instytutu Metropolitalnego w Gdańsku - "Rozwój polskich miast w ostatnim 30-leciu, na przykładzie
Miasta Lublińca" - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Lublińcu - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu
Wystawa fotografii „750 lat Lublińca” - organizator: MDK

Lubiteka

godz. 18.00

Wernisaż wystawy Krzysztofa Korkusa "Lubliniec piórkiem malowany" - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

godz. 18.00

godz. 20.30

Program artystyczny MDK - organizator: MDK
Koncert zespołu „Za młodzi na sen” - organizator: MDK
Koncert plenerowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny - "A to Polska właśnie" - organizator:
Urząd Miejski w Lublińcu, MDK
Recital „Wcale nie, ależ tak” w wykonaniu Teatru po Pracy - organizator: MDK

godz. 09.00

Jubileuszowy korowód dzieci i młodzieży z okazji 750-lecia Miasta – rozpoczęcie korowodu – ul. 74 GPP

Bulwar im. Franciszka
Grotowskiego

godz. 18.30
godz. 19.00

10.06.2022 r.
piątek

Stadion Miejski

Jubileuszowe Zawody Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży - organizator: Szkoła Podstawowa nr 1

Amfiteatr - Park Miejski

godz. 18.00
godz. 19.30
godz. 21.00
godz. 22.00

„Bigbitowe dzieci” - organizator: MDK
Julia Tkacz z zespołem - organizator: MDK
Koncert Dawida Kwiatkowskiego, wręczenie klucza do Bram Miasta zwycięzcy Jubileuszowej Bitwy Szkół organizator: MDK
Dyskoteka - organizator: MDK

11.06.2022 r.
sobota

Park and Ride

Teren zielony
przy dawnym boisku Unii

godz. 10.00

Uroczyste rozpoczęcie przez Burmistrza Miasta Lublińca
Jubileuszowa parada ulicami Lublińca z udziałem jeźdźców konnych, rycerzy, ułanów, orkiestry, sekcji
rowerzystów oraz mieszkańców miasta, połączona z pokazem zabytkowych samochodów (przebieg trasy:
pl. Niepodległości - Centrum Przesiadkowe Park and Ride, rondo Wolności, ul. Oświęcimska, ul. Św. Anny, rondo
Ks. Jerzego Popiełuszki, al. Solidarności, rondo Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego, rondo Śląskie, ul. Sportowa) organizator: Oddział Kawalerii Ochotniczej "Wierzawice" w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III
Sobieskiego

godz. 12.00

godz. 22.00

Rozpoczęcie pikniku średniowiecznego (kuchnia średniowieczna, stanowiska kowala, garncarza, gry, zabawy,
warsztaty)
Prezentacja średniowiecznych wojów
Turniej walki pieszych
Pokaz łucznictwa konnego
Pierwszy pokaz musztry ułańskiej
Pokaz jazdy w damskim siodle
Średniowieczne potyczki - bitwa
Pokazy władania białą bronią
Pojedynki konne
Pokaz skoków konnych przez przeszkody
Buzkashi (średniowieczna wersja polo)
Pokaz wieczorny „Ułani i konie w ogniu”
Pokaz kuglarza „Fireshow”

godz. 13.00

Konkurs na najlepszą stylizację z lat 20. i 30. XX wieku -

godz. 18.00

Muzyczna podróż - koncert muzyki z lat 20. i 30. XX wieku -

godz. 20.00

Wręczenie nagród w zawodach odbywających się podczas
pikniku średniowiecznego i konkursie

godz. 12.30

"jeinźar mezaR" einezsyzrawotS
:rotazinagro

godz. 13.00
godz. 14.00

godz. 15.00
godz. 15.30
godz. 16.00

godz. 16.30
godz. 17.00
godz. 17.30

godz. 19.30
godz. 21.30

Taras Lubiteki

Amfiteatr - Park Miejski

godz. 18.00
godz. 18.30
godz. 19.45
godz. 21.00
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organizator: Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego
organizator: Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego

Program artystyczny - organizator: MDK
Koncert zespołu AllDęte - organizator: MDK
Koncert - Michał Gasz i Kwartet Bojowy - organizator: MDK
Gwiazda wieczoru - MROZU - organizator: MDK

12.06.2022 r.
niedziela

Kościół pw. św. Stanisława Kostki godz. 12.00

Amfiteatr - Park Miejski
Nr 3/514

godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 20.00

Uroczysta Msza Święta w intencji Miasta,
celebrowana przez biskupa gliwickiego Jana Kopca
Animacje dla dzieci – pod sceną - organizator: MDK
Koncert zespołu Gang Marcela - organizator: MDK
Wielki Jubileuszowy Koncert Lublińczan - organizator: MDK/Urząd Miejski
Robert Janowski z zespołem - organizator: MDK

Nowiny Lublinieckie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie wydarzeń.
Szczegółowe informacje na www.lubliniec.eu.
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WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE
BIBLIOTECZNA KAPSUŁA CZASU
Z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca, w ramach projektu LUBI MI SIĘ TU HISTORIĘ POZNAWAĆ dofinansowanego przez Fundację
Orlen z programu „Moje miejsce na Ziemi", miało miejsce uroczyste sadzenie drzewek. Ponadto, zakopaliśmy BIBLIOTECZNĄ KAPSUŁĘ CZASU,
by przyszłym pokoleniom dać świadectwo dzisiejszego święta oraz naszego szacunku dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, Wiceburmistrz Miasta Anna Jonczyk Drzymała, Przewodniczący Rady
Miasta Gabriel Podbioł, Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy Joanna Brzezina wraz z Pracownikami oraz
nauczyciele i uczniowie lublinieckich szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Zespół Szkół im. św. Edyty Stein
KSW w Lublińcu.
Nie bez powodu zasadziliśmy trzy drzewka magnolii. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że kwiaty te istniały już 20 milionów lat temu.
Przypisuje się im wiele znaczeń, m.in. trwałość czy siłę charakteru. Utożsamiamy je również z siła życiową i miłością do natury. Umieściliśmy
pamiątki z naszej biblioteki oraz prace uczniów lublinieckich szkół w kapsule, która spoczęła pod ziemią i … przestała być nasza. Należy już do tych,
którzy ją wydobędą, otworzą i, jak mamy nadzieję, z szacunkiem podejdą do tego, co w niej zostawiliśmy. W środku znalazła się m.in. lista nazwisk
oraz ważne dla nas fotografie, które pokażą przyszłym pokoleniom fragment naszej historii.
Kolejnym punktem programu były prelekcje. Nawiązując do dzisiejszego wydarzenia, Małgorzata Bednarek opowiedziała o jakże ważnej roli drzew
w życiu człowieka. W dobie globalnego ocieplenia, aby zapobiec katastrofie klimatycznej, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby drzewa były
obecne w całym naszym krajobrazie, a lasy stały się prawdziwą ostoją bioróżnorodności. Ucznioweie mieli również okazję usłyszeć wykład Justyny
Kierat „Pszczoły miodne i niemiodne”. Na początku uczestnicy mieli okazję przekonać się, że odróżnienie pszczoły od osy jest trudniejsze niż się
wydaje. Pani Justyna przedstawiła różnorodność żyjących w Polsce pszczół, opowiedziała też jak i gdzie żyją. Na koniec spotkania prowadząca
poruszyła temat zagrożeń czyhających na te owady we współczesnym świecie i jak każdy z nas może im pomóc.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wraz z nami uczestniczyli w tym wydarzeniu.
„Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu "Moje miejsce na Ziemi".

HERB LUBLIŃCA I JEGO TAJEMNICE
We wtorek 10.05. w Lubitece miała miejsce prelekcja pt. „Herb Lublińca i jego tajemnice”
połączona
z międzypokoleniowymi warsztatami kreatywnymi wykonania herbu. Prelekcję
przygotowali i prowadzili autorzy publikacji pt. „Tajemnice lublinieckiego herbu” – Piotr Kalinowski i
Olgierd Kniejski. W pierwszej części zajęć usłyszeliśmy o dotychczasowych ustaleniach heraldyków i
historyków oraz symbolice i czasie nadania herbu, a następnie mieliśmy okazję zobaczyć wersje
kolorystyczne lublinieckiego herbu na przestrzeni lat. Zdobyta wiedza pozwoliła na własnoręczne
wykonanie herbu na wcześniej przygotowanej tabliczce w czasie warsztatów.
Zajęcia zorganizowano w ramach projektu LUBI MI SIĘ TU HISTORIĘ POZNAWAĆ dofinansowanego
przez Fundację Orlen z programu „Moje miejsce na Ziemi".

WERNISAŻ WYSTAWY
W Lubitece 10 maja w godzinach dopołudniowych miało miejsce ciekawe wydarzenie. Odbył się wernisaż
wystawy pt. „HISTORIA NA MAPACH ZAPISANA”, w którym uczestniczyła młodzież z lublinieckich szkół. Kolekcja
pochodzi ze zbiorów pana Kazimierza Bromera – instruktora krajoznawstwa Polski i wieloletniego prezesa
lublinieckiego oddziału PTTK. Do najbardziej interesujących dokumentów należą mapy wojskowe tzw. sztabówki:
granica między Gubernią a Rzeszą w skali 1:100 000 z 1943 r., Górny Śląsk: 1921r. linia demarkacyjna ustalona przez
Komisję Międzynarodową, sztabówka polska 1934 zajęta przez Niemców z napisem ”tylko do użytku służbowego”.
Najstarsza z eksponowanych map, to mapa topograficzna z 1650 roku - traktat do klasztoru Karmelitów BosychCzerna. W dalszej części wernisażu Pani Teresa Lukosek – nauczycielka geografii i założycielka koła krajoznawczoturystycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu, przedstawiła ciekawą prelekcję pt.
„Mapa jako źródło informacji… bardzo różnych”, w czasie której opowiedziała o początkach i rozwoju kartografii.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o odkryciu w 1997 roku w jaskiniach północnej Hiszpanii najstarszej mapy na
płytce piaskowca mającej 12 600 lat i wielu innych ciekawostek.
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WYDARZENIA W RAMACH OBCHODÓW
JUBILEUSZU 750-LECIA MIASTA LUBLIŃCA
02.06.2022r.
godz. 16.00 - Wernisaż wystawy uczniów lublinieckich
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szkół podstawowych z okazji 750-lecia Miasta Lublińca

godz. 17.00 - "WIELKA SIŁA MAŁYCH STWORZEŃ KRÓLESTWO PSZCZÓŁ"

warsztaty edukacyjne dla dzieci z rodzicami oraz młodzieży
prowadzi pszczelarka Urszula Mazurowska,„Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN
w ramach Programu "Moje miejsce na Ziemi" (liczba miejsc ograniczona 20 osób);

07.06.2022r., godz. 17.00

Wernisaż wystawy "60 NA 100. SĄSIADKI. GŁOSEM KOBIET O POWSTANIACH
ŚLĄSKICH I PLEBISCYCIE. ŚLĄSKA HERSTRORIA W MEMACH MARTY FREJ"
z oprowadzeniem kuratorskim i prelekcją dr Małgorzaty Tkacz-Janik;

08.06.2022r., godz. 17.00

Promocja książki "BARWNE I CIEKAWE W TREŚCI O LUBLIŃCU OPOWIEŚCI" Marii Dziuk;

09.06.2022r., godz. 17.00

Promocja książki "LUBLINIEC. 750 LAT HISTORII MIASTA I MIESZKAŃCÓW"
autorstwa lublinieckich historyków Olgierda Kniejskiego, Mariusza Żymierskiego, Sebastiana Ziółka, Mariana Berbesza;

13, 14.06.2022r.
godz. 15.00 - WARSZTATY HERSTORYCZNE dla dziewczynek i nie tylko! w oparciu o wystawę "Sąsiadki".
Prowadzenie - dr Małgorzata Tkacz-Janik;

godz. 17.00 - Spacer Herstoryczny "NIE TYLKO EDYTA STEIN. MNIEJ ZNANE

CZERWIEC
W LUBITECE?

LUBLINIECKIE HERSTORIR" z udziałem kuratorki dr Małgorzaty Tkacz-Janik.
Śladami kobiet po Lublińcu( zbiórka przy kościołku św. Anny);

21.06.2022r.
„Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu "Moje miejsce na Ziemi"

godz. 11.00 - Wernisaż wystawy

"HISTORIA LUBLIŃCA W OPOWIEŚCIACH ZAPISANA"
z prelekcją Marii Dziuk dla uczniów lublinieckich szkół podstawowych;

godz. 17.00 – Warsztaty kreatywne"BUDUJEMY ZAMEK
EKOLOGICZNIE" – prowadzone przez hobbystę makiet,
ucznia ZSOT w Lublińcu Dawida Jastrzębskiego;

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!
07.06.2022r., godz. 17.00
ANKA CZYTANKA rodzinne warsztaty
czytelniczo-teatralne dla dzieci w wieku 5-10 lat;
prowadzenie Anna Trzepizur
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK
w programie"Na dobry początek" 2021;
22.06.2022r., godz. 16.30
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w wieku od 12 do 99 lat
na spotkanie KLUBU MANGI I ANIME „IKIGAI”;
prowadzenie Aleksandra Błaśkiewicz;
28.06.2022r., godz. 17.00
WTORKI Z PASJAMI: SZKOCJA, prowadzenie Aleksandra Błaśkiewicz
29.06.2022r., godz.17.00
CZYTOMANIACY - Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
w wieku 11-17 lat, prowadzenie Mariola Widera
30.06.2022r., odz. 17.30-18.30
SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
w ramach Literackich Czwartków w Lubitece:
prowadzenie Anna Teibert;
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JUBILEUSZOWE POWITANIE LATA
25.06.2022r.

GODZ. 11.30
Rozpoczęcie międzypokoleniowych podchodów
"POSZUKIWANY BOHATER HISTORYCZNY"
organizowane przy współpracy Hufca ZHP Lubliniec;
GODZ. 14.00-16.00
Warsztaty kodowania i programowania z Iwoną Ślezioną-Plawgo
"ZAKODOWANY LUBLINIEC" dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat;
GODZ. 14.00-16.00
Rodzinne warsztaty budowy DOMKÓW DLA PSZCZÓŁ z Urszulą Mazurowską
połączone z wykładem o owadach zapylających (liczba miejsc ograniczona 20 osób);
GODZ. 14.00-17.00
Spotkanie z planszówkami "GRA TOCZY SIĘ DALEJ" - rodzinne granie,
prowadzenie Grzegorz Drynda;
GODZ. 14.00-17.00
"ŁAPACZ SNÓW"- rodzinne warsztaty rękodzielnicze, prowadzenie Anna Florek
(liczba miejsc ograniczona 20 osób);
GODZ. 15.00-17.00
Koncert muzyczny "W RYTMIE LATA..."
w wykonaniu uczniów oraz kadry szkoły muzycznej PasjonArt z Lublińca;
GODZ. 16.00
Wernisaż wystawy
"HISTORIA LUBLIŃCA W WYDARZENIACH ZAPISANA"
z wykładem historycznym Piotra Kalinowskiego;
TARAS LUBITEKI
W razie niepogody impreza będzie przeniesiona
do budynku LUBITEKI.

SZCZEGÓŁY NA: http://biblioteka.lubliniec.pl/https:
//www.facebook.com/bibliotekalubliniec
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Pomniki przyrody-krzewy różanecznika
W styczniu 2021 roku Rada Miejska
w Lublińcu podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia krzewów różanecznika, zajmujących powierzchnię 200 m2, rosnących
w granicach administracyjnych naszego
miasta, w pobliżu użytku ekologicznego
"Wydma Dziewcza Góra", na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Lubliniec, Leśnictwo Kokotek oraz zajmujących powierzchnię 25m2, rosnących na
działce stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej przy ul. Paderewskiego 5,
obok budynku Urzędu Miasta pomnikami
przyrody.

Zielone OZ
27 kwietnia w MDK w ramach projektu
zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” - kompleksowej realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
śląskiego, wystawiono dla dzieci we wieku
5-10 lat dwa spektakle ekologiczne pod nazwą „W zielonej krainie OZ” w wykonaniu
Krakowskiego Biura Promocji Kultury.
Pełen humoru spektakl, nawiązujący
do książki Lymana Franka Bauma „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, w barwny i zrozumiały dla dzieci sposób opowiada o zagadnieniach związanych ze smogiem, niską
emisją, zmianami klimatycznymi, segregacją
odpadów i degradacją środowiska naturalnego. W przedstawieniu ogromna wichura
przenosi Dorotkę do tajemniczej krainy Oz,
rządzonej przez potężnego czarnoksiężnika, który zabrał całą zieleń i świeże powietrze z Ziemi. Dorotka wraz z lwicą Leokadią wyruszają do zamku czarnoksiężnika,
aby ziemia znowu stała się zieloną krainą
oraz zapanował na niej porządek. Spektakl
miał charakter interaktywny - dzieci brały
czynny udział w przedstawieniu, pomagając bohaterom w wypełnieniu zadania oraz
odpowiadając na przygotowane pytania
i łamigłówki. Wspaniałe kostiumy, bogata
scenografia, fantastyczna muzyka i gra aktorska sprawiły, że zarówno spektakl, jak
i tematy w nim przedstawione pozostaną
na długo w pamięci dzieci i przyczynią się
do ich proekologicznych zachowań.
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Krzewy te imponują swoimi rozmiarami i pokrojem, ich wiek to ponad sto lat.
Prawdopodobnie zostały posadzone na
początku XX w. kiedy to na terenach Śląska panowała swoista moda na sadzenie
różaneczników zwłaszcza przed rezydencjami, budynkami użyteczności publicznej,
w miejscach reprezentacyjnych. Z informacji historycznych możemy się dowiedzieć,
że różaneczniki na ziemiach lublinieckich
znalazły się dzięki hrabiemu Ludwikowi
Karolowi von Ballestremowi właścicielowi
majątku Kochcice, który ukochał las i niedaleko swojej siedziby założył szkółkę roślin egzotycznych. Krzewy te to prawdziwy

przyrodniczy skarb, który w pełnym ubarwieniu prezentują się, kiedy to różaneczniki
przechodzą fazę kwitnienia.
Objęcie ochroną prawną tych pięknych okazów umożliwi zachowanie ich dla
przyszłych pokoleń.

Pomocna dłoń z Komitetu
Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka w Lublińcu zachęca do skorzystania z pomocy specjalistów działających
w naszym stowarzyszeniu na rzecz dzieci,
młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów.
Możliwe jest to w ramach projektu „Silna rodzina – szczęśliwe dzieci” realizowanego przez naszą organizację i współfinansowanego ze środków uzyskanych z Urzędu
Miejskiego w Lublińcu. Do Państwa dyspozycji jest zespół składający się z wysokiej
klasy specjalistów m.in. terapeuty, psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora. Naszą pomoc adresujemy do osób uwikłanych
w rozmaite konflikty między małżonkami
czy partnerami, a związane z kryzysem rozstania, rozwodem lub separacją. W czasie
tych konfliktów narażeni na długotrwały
stres są zarówno dzieci, ale także dorośli.
Nasza pomoc adresowana jest również
do dzieci i młodzieży, która przez izolację
związaną z pandemią ma problemy rodzinne, odczuwa lęk lub inne dolegliwości natury psychicznej.
Do Komitetu mogą zgłaszać się osoby
mające problemy z rozmaitymi uzależnieniami. W ramach projektów „Bezpieczny
Azyl” i „Mam Wybór”, zadań także współfinansowanych przez Burmistrza Miasta Lublińca, zachęcamy Państwa do skorzystania
z naszych warsztatów dla dzieci i młodzieży, organizowanych w szkołach, w ramach
szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.
Podczas realizacji tych projektów, za-
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równo dzieci jak i ich opiekunowie mogą
skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologiczno – terapeutycznych. Wszystkie,
wymienione zadania będą realizowane do
końca bieżącego roku.
Osoby, które chcą skorzystać z wymienionej, bezpłatnej pomocy są proszone
o ustalenie wcześniejszego terminu wizyty
poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:
604 242 316
693 473 948.

TKOPD Lubliniec
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OBELISK KSIĘCIA WŁADYSŁAWA I OPOLSKIEGO

Rok 2022, Jubileuszu 750 - lecia Lublińca jest oka-

W dniu 27.04.2022 r. delegacja Komitetu spotkała

zją do upamiętnienia Księcia Władysława I Opolskiego,

się z władzami miasta na którym przedstawiła założe-

który dał początek historii naszego miasta. Jest On le-

nia projektowe usadowienia Obelisku wraz z jego uza-

gendarnym autorem słów „lubi mi się tu być…” z których

sadnieniem. Idea upamiętnienia Księcia Władysława

pochodzi nazwa Lubliniec. W przestrzeni publicznej nie

I Opolskiego na terenie miejskim Bulwaru Europejskiego

ma jakiegokolwiek upamiętnienia jego Osoby, dlatego

znalazła akceptację Burmistrza Edwarda Maniury i jego

zrodziła się myśl aby w tym roku jubileuszowym ustawić

Zastępczyni. Komitet uzyskał zezwolenie na zbiórkę

Obelisk poświęcony Jego pamięci.

publiczną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zawiązał się Komitet Społeczny Budowy Obelisku Księcia Władysława

i Administracji zamieszczone na stronie Ministerstwa:
www.zbiorki.gov.pl pod numerem 2022/2014/KS

I Opolskiego, w składzie Andrzej Musioł (pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia), Eugeniusz Ciba, Stani-

W lublinieckim Urzędzie Skarbowym Komitet Spo-

sław Kowalczyk, Joachim Klimont, Jan Mańka, Olgierd

łeczny Budowy Obelisku Księcia Władysława I Opol-

Kniejski, Piotr Serafin, Jan Springwald i ks. Prałat Antoni

skiego uzyskał Numer Identyfikacji Podatkowej

przesłania dla przyszłych pokoleń. Bardziej hojni sponsorzy - właściciele lokalnych firm będą mogli przekazać
zdjęcia większego formatu (20x30) załogi firmy na tle
ich zakładu pracy. Zdjęcia będzie można wrzucać do
zaplombowanej urny, dwa tygodnie przed komisyjnym

Zając.
NIP 5751905566

umieszczeniem zawartości do „tuby czasu” i usadowieniu w fundamencie obelisku.

Siedzibą Komitetu Społecznego jest
Lubliniec, ul. Reja 1 tel. 502 682 611

Założone zostało również konto dla wpłat bezgotówkowych w BNP Paribas

Celem Komitetu jest usadowienie Obelisku na

Komitet Społeczny będzie na bieżąco informował
o postępie prac związanych z obeliskiem, a po usadowie-

Nr konta 6316001462180560902 0000001

Bulwarze Europejskim. Jest to miejsce publiczne, gdzie
społeczeństwo miasta i ich goście odpoczywają, spacerują i relaksują się, jednocześnie pogłębiać będą swoją

Na potrzeby zbiórki publicznej będą wydrukowane

wiedzę historyczną miasta, w którym przyszło im żyć.

afisze informacyjne, pocztówki „cegiełki” rozprowadza-

To zdaniem większości członków Komitetu najlepsze

ne wśród ofiarodawców oraz materiały w prasie lokal-

miejsce na postawienie Obelisku, gdzie symbolicznie

nej.

łączyć się będzie początek i dzień dzisiejszy Lublińca.

Dodatkową zachętą dla darczyńców będzie moż-

Komitet Społeczny oczekuje opinii na ten temat od Lu-

liwość umieszczenia w „tubie czasu” umieszczonej

blińczan poprzez Fb Uroczy Lubliniec lub na adres Ko-

w fundamencie obelisku, zdjęcia wielkości pocztów-

mitetu Społecznego.

ki swojej rodziny na tle swojego domu. Na odwrocie

Nr 3/514

można zdjęcie opisać z imienia i nazwiska, adresu oraz
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niu obelisku przedstawi jego rozliczenie dla Ministerstwa, Urzędu Skarbowego i opinii publicznej.

Komitet Społeczny zachęca wszystkich Lublińczan
do wsparcia budowy obelisku w Roku Jubileuszowym,
po raz pierwszy od 750 lat, w myśl legendarnych słów
Księcia Władysława I Opolskiego:

„LUBI MI SIĘ TU BYĆ I ŻYĆ.”
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XII Zjazd Rodziny Wojskowej
21 maja odbył się w lublinieckim zamku
XII Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego pułku piechoty”,
w którym wzięło udział ponad 70 osób.
Honorowy Patronat nad Zjazdem objął

Wśród odznaczonych był Mark Zaleski z Londynu,
którego dziadek, płk Lucjan Załęski służył w 74 G.p.p.,
zamordowany przez U.B. w Warszawie w 1947 roku.
Na zdjęciu z małżonką

Burmistrz miasta Lubliniec Edward Maniura. Zaproszeni goście przyjechali do Lublińca praktycznie z całego kraju, jak również z zagranicy. Podczas oficjalnej części
spotkania zostały wręczone odznaczenia
upamiętniające 100-lecie wkroczenia 74
Górnośląskiego pułku piechoty do Lublińca w dniu 26 czerwca 1922 roku. Ponadto
wręczono medale „100-lecia wybuchu III
Powstania Śląskiego”. Wśród odznaczonych był Burmistrz oraz Viceburmistrz
miasta Lublińca, były minister płk Zbigniew
Zieliński. Po raz pierwszy gościliśmy przedstawicieli Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny, którzy za krzewienie
pamięci powstańców śląskich ziemi lublinieckiej zostali uhonorowani pamiątkowym
medalem jak również specjalnym podziękowaniem od posła ziemi lublinieckiej do
Sejmu RP Andrzeja Gawrona. Po oficjalnej
części, młodzież ze Szkoły Podstawowej
z Kochanowic, wykonała krótki program
artystyczny poświęcony pamięci żołnierzy
września 1939 roku. W tym miejscu pragnę
podziękować Mariuszowi Żymierskiemu za

przygotowanie programu artystycznego,
który zakończył się gorącą owacją. Następnie zaproszeni gości udali się na Cmentarz
Wojskowy, gdzie zostały złożone wieńce
i zapalone znicze na Pomniku Bohaterów.
Modlitwę za poległych i zmarłych bohaterów odmówił kapelan JWK Lubliniec ks.
mjr Przemysław Tur. Spotkanie zakończyło
się uroczystym śląskim obiadem na zamku.
Najpiękniejszym podziękowaniem naszych
gości było zapewnienie, że spotykamy się
w przyszłym roku. Obchody XII Zjazdu zostały wplecione w uroczystości 750-lecia
miasta Lublińca. Każdy z zaproszonych gości otrzymał upominek z okazji jubileuszu
miasta Lublińca. Do zobaczenia za rok!
Marian Berbesz

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec
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Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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